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ال اعتق��د هناك 
يضاه��ي  م��ن 
يف  معاناتن��ا 
يف  الع��امل 
مس��ي  م��كان 
في��ة  ا جبغر
الع��راق ج��راء 
ر  حلص��ا ا
ي  د قتص��ا ال ا
وثالث��ة ح��روب طاحن��ة. وكان كل ذل��ك م��ن أج��ل 
الدف��اع ع��ن “البواب��ة الش��رقية” لألمة العربي��ة يف احلرب 
األوىل العراقي��ة -االيراني��ة مل��دة مث��ان س��نوات، وصون��ا 
لألع��راض حرائ��ر الع��راق يف غ��زو الكوي��ت يف احل��رب 
الثاني��ة، والدف��اع ع��ن الس��يادة واالس��تقالل يف الثالث��ة 
ال��ي توج��ت بغ��زو واحت��الل الع��راق. وه��ي العناوي��ن 
ال��ي يرف��ع زيلنس��كي قس��م منها وال��ذي ح��ول أوكرانيا 
بدع��م النات��و ووحش��ية روس��يا اىل خ��راب ودم��ار. 
 أك��رب خدع��ة اخرتعته��ا الربجوازي��ة احلاكم��ة الي��وم 
يف الع��امل يف تاري��خ اإلنس��انية ه��ي الس��يادة املطعم��ة 
برتي��اق القومي��ة. ومبح��ض ارادة الربجوازي��ة تكتس��ب 
الس��يادة معن��ى مطاطي��ا وحس��ب ظ��روف ومقتضي��ات 
ت��وازن الق��وى يف املع��ادالت اجليوسياس��ية. فمث��ال تنازل 
ص��دام حس��ن ع��ن ج��زء م��ن أراض��ي »س��يادة الع��راق« 
اىل الس��عودية اثن��اء احل��رب العراقية-االيراني��ة يف عق��د 
الثمانين��ات م��ن الق��رن املنص��رم، كم��ا اتف��ق م��ع الدول��ة 
الرتكي��ة خ��الل نف��س الفرتة بالس��ماح الجتياح جيوش��ها 
األراض��ي العراقي��ة بعم��ق ٣٠ كل��م ملالحق��ة القومي��ن 
االك��راد ومعارض��ي الدول��ة الرتكي��ة، وقب��ل ذل��ك تن��ازل 
ع��ن غالبي��ة مس��احة ش��ط الع��رب إلي��ران ع��ام ١٩٧٥ 
لنظ��ام الش��اه. واثن��اء التوقي��ع عل��ى وثيق��ة االستس��الم 
أم��ام الق��وات االمريكي��ة يف خيم��ة صف��وان ع��ام ١٩٩١ 
تن��ازل ع��ن الكث��ر م��ن األراض��ي للكوي��ت مب��ا فيه��ا 
حق��ول نفطي��ة. امله��م يف كل ه��ذه احل��روب ه��ي احلفاظ 
عل��ى الس��يادة الوهمية ال��ي تتقلص وتتم��دد يف كل مرة.
اصطف��اف دول الع��امل إىل مؤي��د ومع��ارض وحماي��د يف 
احل��رب اإلمربيالي��ة ال��ي تق��ع أحداثه��ا يف أوكراني��ا 
ختف��ي ش��يئا واح��دا وه��ي احلقيق��ة ال��ي ختتف��ي وراء 
إص��رار زيلنس��كي عل��ى تقدي��م س��كان أوكراني��ا عل��ى 
طب��ق م��ن الذه��ب حلل��ف النات��و. فس��كان أوكراني��ا مل 
خيت��اروا االنضم��ام اىل النات��و ولي��س م��ن مصلحته��م 

س��واء مت امت��الك س��الح ن��ووي أو ال، وال يغ��ر كل 
تل��ك العناوي��ن م��ن معادل��ة معيش��ته ورفاه��ه س��واء 
كان ملحق��ا بروس��يا او بالنات��و. بي��د أنه��م س��يقوا اىل 
احل��رب عن��وة ويف غفل��ة م��ن الزم��ن دون أن يك��ون 
هل��م رأي باالنضم��ام اىل النات��و او البق��اء حماي��دا.
 إن وظيف��ة كال االعالم��ن الغرب��ي والروس��ي ه��ي إضفاء 
احلقاني��ة عل��ى حربهم��ا وإخف��اء احلقيق��ة ال��ي وراء 
تل��ك احل��رب. ويلع��ب زيلنس��كي دورا عظيم��ا يف إخف��اء 
تل��ك احلقيق��ة ال��ي تفص��ح ع��ن ع��دم حقاني��ة تقدي��م 
كل ي��وم أرواح املئ��ات م��ن املدني��ن  قراب��ن دفاع��ا ع��ن 
مص��احل النات��و واالمربيالي��ة األمريكي��ة للوق��وف بوج��ه 
التم��دد االمربيال��ي الروس��ي. وه��ذا لي��س ناب��ع م��ن 
حتليلن��ا او نتجن��ى عل��ى زيلنس��كي، ب��ل كش��ف ه��و 
ع��ن س��ره بش��كل فاض��ح ودون أي خج��ل وت��ردد بأن��ه 
يداف��ع ع��ن ام��ن اوروب��ا ودول النات��و كم��ا فع��ل نظ��ام 
ص��دام حس��ن بتقدي��م ملي��ون انس��ان قراب��ن يف حرب��ه 
م��ع اي��ران دفاع��ا ع��ن البواب��ة الش��رقية لألم��ة العربي��ة.
ق��د نغي��ض قلي��ال كاره��ي الش��يوعية، ولك��ن ال ب��أس 
فليتحملون��ا كم��ا حن��ن العم��ال و األغلبي��ة املس��حوقة من 
مجاه��ر الع��امل نتحمله��م ونتحم��ل أكاذيبه��م وخداعهم 
ونفاقه��م ودجله��م ومعتقالته��م وتعذيبه��م وحروبه��م، 
لنتذك��ر لين��ن ال��ذي رف��ع ش��عار )ارض -خبز -س��الم( 
إب��ان ف��رتة احل��رب العاملي��ة األوىل، وق��ال حينه��ا إن 
احل��رب العاملي��ة ه��ي ح��رب اللص��وص اإلمربيالي��ن، 
الروس��ي واالملان��ي والفرنس��ي  للعام��ل  وال مصلح��ة 
والربيطان��ي والرتك��ي فيه��ا. وب��دال م��ن توجي��ه فوه��ات 
بنادقن��ا اىل ص��دور بعضن��ا حن��ن العم��ال، فيج��ب 
توجيهه��ا حن��و حكوماتن��ا ال��ي هل��ا مصلح��ة يف ه��ذه 
احل��رب االمربيالي��ة ودفع��وا بن��ا كوق��ود اىل حمرقته��ا 
عن��وة . ووف��ى لين��ن بوع��ده وقاد حزب��ه الطبق��ة العاملة 
وعم��وم مجاه��ر وروس��يا  حن��و إس��قاط القيصري��ة ووق��ع 
عل��ى صل��ح )بريس��ت ليتوفس��ك( الش��هر ال��ذي تن��ازل 
ع��ن قس��م كب��ر م��ن األراض��ي االمرباطوري��ة القيصري��ة 
الروس��ية ألملاني��ا واالمرباطوري��ة العثماني��ة م��ن اج��ل 
حق��ن دم��اء الش��عب الروس��ي وبقي��ة ش��عوب أوروب��ا، 
ولع��ب ذل��ك الصل��ح عام��ال مهم��ا يف إخ��راج روس��يا 
م��ن احل��رب العاملي��ة واس��دال الس��تار عل��ى آخ��ر 
فصوهل��ا يف ع��ام ١٩١٩ ع��رب اتفاقي��ة فرس��اي. وادى 
ذل��ك الصل��ح عل��ى تغي��ر اخلارط��ة السياس��ية العاملي��ة 
وكش��ف لين��ن ع��ن وثائ��ق حص��ل عليه��ا م��ن خزائ��ن 
القيص��ر عل��ى اقتس��ام الع��امل ب��ن تل��ك ال��دول املتحاربة 
وال��ي حتول��ت اىل فضيح��ة كب��رة حينه��ا. ومت اته��ام 

كيــف تقــع الجماهيــر فــي شــرك خــداع 
حــروب ال ناقــة لهــم فيهــا وال جمــل!

لينين يطل برأسه من جديد.
عادل مسري 

يتع��رض اآلالف م��ن عم��ال املطاع��م واملقاه��ي وغره��م م��ن 
العم��ال، لفق��دان فرص��ة العم��ل واجلل��وس عل��ى رصي��ف 
البطال��ة بس��بب التعطي��ل اجل��ربي مل��دة ش��هر كام��ل 
تنفي��ذا لق��رار احلكوم��ة مبن��ع مص��ادر العي��ش ه��ذه، 
كونه��ا تس��اهم يف إش��اعة )اإلفط��ار العل��ي(، ال��ذي 
متنع��ه احلكوم��ة، إال أنَّ ه��ذه احلكوم��ة ذاته��ا ومثلم��ا 
أعلن��ت براءته��ا م��ن توف��ر الق��وت للعاطل��ن ع��ن العم��ل 
والش��رائح املتض��ررة يف أش��هر جائح��ة كورون��ا، نراه��ا ويف 
كل س��نة تغل��ق املطاع��م واملقاه��ي بأوام��ر قس��رية، دون 
النظ��ر إىل الط��رف املتض��رر م��ن ه��ذا اإلغ��الق، وم��ن ث��م 
فإنه��ا تتخل��ى ع��ن مس��ؤوليتها وعم��ا ميك��ن أن تعاني��ه 
األس��ر ال��ي يعيله��ا ه��ؤالء العم��ال، ويف ذات الوق��ت 
ف��إنَّ العم��ال يعان��ون م��ن فق��دان الضم��ان االجتماع��ي يف 
القط��اع اخل��اص عموم��ًا، وم��ن ضمنه��م العم��ال املياوم��ن.
أنَّ احل��زب الش��يوعي العمال��ي العراق��ي ال��ذي ي��رى أن من 
ضم��ن مس��ؤولياته الدف��اع ع��ن مجي��ع العم��ال يف الع��راق، 
يش��دد عل��ى أن تع��وض الدول��ة للعم��ال الذي��ن اضط��روا إىل 
ت��رك عمله��م مل��دة ش��هر ول��كل حس��ب دخل��ه الش��هري 
أم��ر الب��د من��ه وه��ي ال��ي تتحم��ل مس��ؤوليته، كم��ا تدع��و 
ه��ؤالء العم��ال إىل تنظي��م أنفس��هم وحس��ب املناط��ق وف��ق 
إحصائي��ات حقيقي��ة حس��ب املطاع��م واملقاه��ي واألماك��ن 
املعطلة يف هذا الش��هر، لفرضها على وزارة العمل والش��ؤون 
االجتماعي��ة لك��ي تص��رف هل��م م��ع وج��وب ف��رض ضم��ان 
اجتماع��ي ل��كل عام��ل، تفادياً ملثل ه��ذا التعطيل اجلربي.

جلنة بغداد 
للحزب الشيوعي العمالي العراقي
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أك��دت  لق��د 
احل��رب الروس��ية 
أوكراني��ا  عل��ى 
وتداعياته��ا، م��رة 
أخ��رى، بان النظام 
الرأمسال��ي، مل يعد 
خي��دم ويس��تجيب 
حلاج��ات األغلبي��ة 
وق��د  املطلق��ة 
وص��ل اىل طري��ق مس��دود نتيج��ة ك��م هائ��ل م��ن املش��اكل 
والتناقض��ات ال��ي ال ميك��ن حله��ا ب��أي ش��كل م��ن 
االش��كال. تؤك��د ه��ذه احل��رب ب��أن النظ��ام الرأمسال��ي عل��ى 
س��رير امل��وت، ولك��ن عملي��ة احتض��اره ق��د تط��ول لعق��ود.

 
إذ ب��رزت خ��الل ه��ذه الف��رتة تناقض��ات ب��ن حاج��ة 
الرأمس��ال إىل عومل��ة اإلنت��اج لتحس��ن مس��توى الرب��ح 
وخماط��ر اضط��راب سالس��ل التوري��د لعوام��ل مث��ل الوب��اء 
او الصراع��ات العس��كرية واجليوسياس��ية، احلاج��ة اىل 
العامل��ي وب��ن احلاج��ة اىل  النم��و االقتص��ادي  حتفي��ز 
معاقب��ة وحمارب��ة دول م��ن خ��الل احل��رب والعقوب��ات 
االقتصادي��ة ال��ي تعي��ق النم��و، االعتم��اد االقتص��ادي 
املتب��ادل ب��ن ال��دول والتض��اد ب��ن مصاحله��ا االقتصادي��ة 
واجليوسياس��ية، وج��ود تضخ��م يف األس��عار م��ع ضع��ف 
النم��و االقتص��ادي وع��دم الق��درة عل��ى اس��تخدام األدوات 
التقليدي��ة مث��ل رفع نس��بة الفائ��دة لكبح التضخ��م  واحلاجة 
للح��د م��ن االح��رتار املناخ��ي وش��ن احل��روب ال��ي ت��ؤدي 
اىل تفاق��م ه��ذه املش��كلة، وعش��رات التناقض��ات األخ��رى.

 
بينم��ا اعتق��د الكث��رون ب��أن الوض��ع، ال ميك��ن ان يصب��ح 
ب��أي ش��كل م��ن االش��كال، أس��وأ م��ن الوض��ع ال��ذي فرض��ه 
الوب��اء، ي��زداد الوض��ع س��وأً بالفع��ل. ان تأث��ر العقوب��ات 
بال��ذات عل��ى روس��يا س��وف ال تقتص��ر عل��ى ه��ذا البل��د 
فق��ط، ب��ل عل��ى الع��امل كل��ه، ألن روس��يا بل��د مص��در للكثر 
م��ن البضائ��ع املهم��ة ومه��م م��ن الناحي��ة االقتصادي��ة.

 
م��ن الصع��ب التنب��ؤ ب��كل العواق��ب االقتصادي��ة للح��رب 
عل��ى أوكراني��ا بش��كل دقي��ق لس��بب بس��يط وه��و ان 
االح��داث ق��د تأخ��ذ جمري��ات خمتلف��ة إذ ق��د تس��تمر 
احل��رب وتس��تمر العقوب��ات االقتصادي��ة عل��ى روس��يا لف��رتة 
طويل��ة وحت��ى تتصاع��د أو أن تتوص��ل روس��يا وأوكراني��ا اىل 
اتفاقي��ة س��الم، ولك��ن تس��تمر عقوب��ات معين��ة عل��ى روس��يا 
او تنته��ي احل��رب وترف��ع العقوب��ات عل��ى روس��يا بش��كل 
كل��ي وه��و احتم��ال ضعي��ف. لق��د مل��ح ق��ادة الغ��رب ب��ان 
اش��كال م��ن العقوب��ات س��وف تس��تمر بس��بب ش��بة جزي��رة 
الق��رم مث��ال. فغاي��ة الغ��رب م��ن العقوب��ات ه��ي ليس��ت 
انه��اء احل��رب يف أوكراني��ا، كم��ا إن روس��يا ق��ررت فص��ل 
نفس��ها ع��ن الغ��رب والتوج��ه ش��رقا. لق��د صرح رئي��س وزراء 

بريطاني��ا، بوري��س جونس��ون مث��ال ب��ان احلص��ار س��وف ل��ن 
يرف��ع حت��ى إذا وقف��ت روس��يا حربه��ا عل��ى أوكراني��ا.

 
كم��ا قلن��ا م��ن قب��ل، لقد كان��ت خطة الغ��رب م��ن العقوبات 
واضح��ة وه��ي ف��رض عقوب��ات غ��ر مس��بوقة عل��ى روس��يا 
ت��ؤدي اىل تدم��ر س��عر العملة الروس��ية أي الروبل والتس��بب 
يف نق��ص ش��ديد يف البضائ��ع وتضخ��م جنون��ي وبالتال��ي 
انهي��ار االقتص��اد وتع��رض قطاع��ات واس��عة م��ن الش��عب 
الروس��ي اىل اجملاع��ة عل��ى أم��ل ان تنتف��ض اجلماه��ر يف 
روس��يا وتقل��ب النظ��ام. ولك��ن ه��ذه اخلط��ة فش��لت حل��د 
االن، ولذل��ك حت��ول الص��راع بن روس��يا والغ��رب اىل حرب 
اس��تنزافية. رغ��م ان أوروب��ا أعلن��ت بانه��ا اس��تنفذت كل ما 
عنده��ا م��ن عقوبات ضد روس��يا اال ان هناك جم��ال للتصعيد 
كأن ت��رد روس��يا عل��ى العقوب��ات الغربي��ة وتكثي��ف الدع��م 
الغرب��ي ألوكراني��ا او اللج��وء اىل اهلجم��ات االلكرتوني��ة اخل.

 
العقوب��ات االقتصادي��ة ال��ي فرضه��ا الغ��رب مشلت اس��تثناء 
روس��يا م��ن الس��وق املال��ي العامل��ي مم��ا يع��ي ب��ان لي��س 
بإم��كان الدول��ة الروس��ية م��ن حتري��ر س��ندات واق��رتاض 
االم��وال م��ن األس��واق الغربي��ة، كم��ا مت احلجز عل��ى ارصدة 
البن��ك املرك��زي الروس��ي املودع��ة يف البن��وك الغربي��ة وال��ي 
يق��ال انه��ا تبل��غ 300 ملي��ار دوالر، وه��ي نص��ف مدخ��رات 
ه��ذا البن��ك تقريب��ا.  كم��ا مت ف��رض العقوب��ات عل��ى كل 
البن��وك الروس��ية ال��ي هل��ا عالق��ة باجلي��ش واجمله��ود 
احلرب��ي يف أوكراني��ا حي��ث ط��ردت م��ن نظ��ام س��ويفت، 
كم��ا مت ف��رض العقوب��ات عل��ى الش��ركات الروس��ية ال��ي هلا 
عالق��ة باجلي��ش مث��ل بع��ض ش��ركات الطاقة وإنت��اج املعادن 
وف��رض عقوب��ات عل��ى كب��ار الرأمسالين ال��روس او ما حيلو 
للمحلل��ن الغربي��ن تس��ميتهم باالوليغارش��ية الروس��ية، مب��ا 
فيه��م الذي��ن يعيش��ون يف اخل��ارج اذ مت مص��ادرة أمواهل��م.

أسعار الطاقة
 

ت��زود روس��يا الس��وق العامل��ي ب 21.5 ملي��ون برمي��ل م��ن 
النف��ط يومي��ا. ال ميك��ن تعوي��ض ه��ذه الكمي��ة م��ن النف��ط 
ألن��ه ببس��اطة ال ميك��ن لبقي��ة الدول زي��ادة اإلنت��اج لتعويض 
ول��و ج��زء يس��ر م��ن ه��ذا النصي��ب، وحت��ى إذا كان ه��ذا 
االم��ر ممكن��ا، ف��ان زي��ادة انت��اج النف��ط حتت��اج اىل عق��ود 
طويل��ة األم��د وترتي��ب وس��ائل الش��حن اخل.  النف��ط الروس��ي 
ال��ذي يب��اع يف اوروب��ا ه��و أرخ��ص الن روس��يا قريب��ة م��ن 
اوروب��ا الغربي��ة، كم��ا انه��ا قام��ت ببن��اء ع��دد م��ن خط��وط 
األنابي��ب لنق��ل النف��ط مم��ا جيع��ل عملي��ة نقل��ه ارخ��ص 
بكث��ر. لق��د ارتف��ع س��عر النف��ط من��ذ ش��هر كان��ون األول 
عن��د صع��ود التوت��ر عل��ى احل��دود االوكراني��ة م��ن 65 دوالر 
للربمي��ل اىل أكث��ر م��ن 100 دوالر للربمي��ل. ويس��تخدم النف��ط 
يف النق��ل واملوص��الت ويف انت��اج الكث��ر م��ن البضائ��ع مث��ل 
البرتوكيماوي��ات ويف انت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة ويف التدفئ��ة. 
كم��ا ان روس��يا ه��ي أك��رب مص��در للغ��از الطبيع��ي يف الع��امل 
وخاص��ة اىل اوروب��ا. يس��تخدم الغ��از يف انت��اج الكهرب��اء 
ويف التدفئ��ة. م��ن الصع��ب ج��دا م��ن إجي��اد بدي��ل للغ��از 

الروس��ي الن ه��ذا يتطل��ب إجي��اد بدائ��ل ضخم��ة م��ن بل��دان 
أخ��رى. كم��ا ان البدائ��ل األخ��رى تتطل��ب حتوي��ل الغاز اىل 
س��ائل وم��ن ث��م ش��حنه وإع��ادة حتويل��ه اىل الغ��از وه��و ام��ر 
مكل��ف وحيت��اج اىل بني��ة حتتي��ة وبنائه��ا س��وف حيت��اج 
م��ن أش��هر اىل ع��دة س��نوات. ان الغ��از الس��ائل ه��و أغل��ى 
م��ن الغ��از ال��ذي ينق��ل ع��رب خط��وط االنابي��ب. لق��د بل��غ 
س��عر الغ��از حوال��ي 20 ي��ورو للميغ��اوات س��اعة قب��ل الغ��زو 
واالن ارتف��ع اىل أكث��ر م��ن 100 ي��ورو. ان ارتف��اع س��عر 
الغ��از مخس��ة اضع��اف يع��ي ارتف��اع س��عر الكهرب��اء بنف��س 
املق��دار مم��ا جي��رب الكث��ر م��ن احلكوم��ات عل��ى دعم أس��عار 
الكهرب��اء والش��ركات عل��ى تقلي��ص االس��تهالك وخف��ض 
اإلنت��اج، كم��ا يع��ي ب��ان االف��راد ينفق��ون كمي��ة أك��رب م��ن 
مداخيله��م عل��ى التدفئ��ة والطب��خ مم��ا يقل��ل م��ن قدرته��م 
عل��ى االس��تهالك وه��ذا س��يقلل الطل��ب عل��ى البضائ��ع.

 
حتص��ل أوروب��ا عل��ى م��ا يق��رب م��ن 40 ٪ م��ن غازه��ا 
الطبيع��ي و25 ٪ م��ن نفطه��ا م��ن روس��يا؛ بالطب��ع، 
ه��ذا خيتل��ف م��ن بل��د اىل اخ��ر. س��يكون الرتف��اع أس��عار 
الغ��از والنف��ط بالنس��بة ألوروب��ا، آث��ار هائل��ة، اذ يق��وض 
انتع��اش االس��تهالك الصناع��ي واالس��تهالك الف��ردي ال��ذي 
وعل��ى  كوفي��د-19.  قي��ود  م��ع ختفي��ف  متوقع��ا  كان 
الصعي��د العامل��ي، س��يؤدي ارتف��اع أس��عار الوق��ود إىل تفاق��م 
الضغ��وط التضخمي��ة القائم��ة بالفع��ل وس��وف يك��ون ل��ه 
عواق��ب وخيم��ة عل��ى ع��دد كب��ر م��ن ال��دول الفق��رة.

أسعار املواد الغذائية.
 

تس��مى روس��يا وأوكراني��ا س��لة اخلب��ز العاملي��ة. تع��د 
روس��يا وأوكراني��ا م��ن ب��ن أك��رب مخس��ة مصدري��ن دولي��ن 
للعدي��د م��ن احلب��وب والب��ذور الزيتي��ة اهلام��ة مث��ل القم��ح 
وعب��اد الش��مس وال��ذرة. فروس��يا وأوكراني��ا ه��ي مص��در 
أكث��ر م��ن 25- 29 باملئ��ة م��ن القم��ح العامل��ي. وروس��يا 
لوحده��ا تنت��ج حوال��ي 18٪ م��ن القم��ح العامل��ي وه��ي بذل��ك 
اك��رب مص��در للقم��ح. وتش��رتي تركي��ا ومص��ر وبنغالدي��ش 
نص��ف انت��اج روس��يا م��ن القم��ح. وتق��وم أوكراني��ا بتصدي��ر 
كمي��ات كب��رة م��ن ال��ذرة وح��ب الش��مس ال��ذي يس��تخدم 
يف انت��اج الزي��ت. اذ متث��ل أوكراني��ا 16 يف املئ��ة م��ن 
ص��ادرات ال��ذرة العاملي��ة و 12 يف املئ��ة م��ن ص��ادرات القم��ح 
يف س��نوات معين��ة. وتع��د امل��ورد الرئيس��ي لل��ذرة ألوروب��ا 
والص��ن. وتنت��ج أوكراني��ا أيض��ا 50٪ م��ن زي��ت ب��ذور 
عب��اد الش��مس يف الع��امل، وتل��ي إىل جان��ب روس��يا أكث��ر 
م��ن 50 يف املئ��ة م��ن احتياج��ات احلب��وب لش��مال أفريقي��ا 
والش��رق األوس��ط. وت��زود أوكراني��ا لبن��ان بنس��بة 50 باملئ��ة 
م��ن اس��تهالكه م��ن القم��ح، وليبي��ا بنس��بة 43 باملئ��ة 
، واليم��ن بنس��بة 22 باملئ��ة ، وبنغالدي��ش بنس��بة 21 
باملئ��ة. تس��تورد مص��ر ال��ذي تعت��رب أك��رب مس��تورد للقم��ح 
يف الع��امل 86٪ م��ن القم��ح ال��ذي تس��تهلكه م��ن روس��يا 
واوكراني��ا. يس��تخدم الف��رد يف مص��ر 150 كغ��م م��ن القم��ح 
س��نويا وه��و ث��الث اضع��اف املع��دل العامل��ي. واملع��دل ه��و 
اعل��ى يف تركي��ا وه��ي بل��د اخ��ر يس��تورد الكث��ر م��ن القم��ح.

العواقب االقتصادية للحرب في أوكرانيا!
توما حميد
الجزء األول.
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لين��ن عندم��ا وق��ع عل��ى إيق��اف احل��رب حت��ى م��ن 
قب��ل ص��ف م��ن اليس��ار ال��ذي يتخن��دق الي��وم قس��م من��ه 
م��ع روس��يا والقس��م اآلخ��ر م��ن النات��و بأن��ه خائ��ن وب��اع 
الوط��ن واالراض��ي الروس��ية إىل أملاني��ا. مبوج��ب االتفاقي��ة 
املذك��ورة  ال��ي وقع��ت يف ٣ آذار م��ن ع��ام ١٩١٨ تن��ازل 
لين��ن ع��ن دول البلطي��ق وه��ي ليتواني��ا والتفي��ا واس��تونيا، 
كم��ا تن��ازل ع��ن أوكراني��ا واع��رتف باس��تقالهلا، وتن��ازل 
ع��ن بولن��دا ال��ي كان��ت مجيعه��ا ملحق��ة باإلمرباطوري��ة 
القيصري��ة الروس��ية. مل يتح��دث لين��ن كم��ا يتح��دث اليوم 
زيلنس��كي ع��ن س��يادة روس��يا واس��تقالهلا وع��ن حقوقه��ا 
القومي��ة، ألن��ه كان يع��رف جي��دا ان القومي��ة والس��يادة 
لي��س اكث��ر م��ن تره��ات تبيعه��ا الربجوازي��ة عل��ى ش��عوبها 
جلره��ا اىل حروبه��ا التوس��عية. لق��د كان الش��غل الش��اغل 
للين��ن ه��و إيق��اف دوالب ال��دم ال��ذي يطح��ن العم��ال 
والفالح��ن وحمروم��ي روس��يا، ويق��دم منوذج��ا بش��كل 
عمل��ي اىل مجاه��ر أملاني��ا واجمل��ر والنمس��ا واالمرباطوري��ة 
العثماني��ة وبريطاني��ا وفرنس��ا أن احل��رب القائم��ة ه��ي 
ح��رب اللص��وص، وان اه��م ش��يء عندم��ا تع��د الع��دة 

لش��ن احل��روب ه��و اإلع��داد بش��كل جي��د جب��ر اجلماه��ر 
وايقاعه��ا يف ش��رك وخ��داع االنظم��ة الربجوازي��ة املتحاربة.
وحت��ى بع��د م��رور أكث��ر م��ن ق��رن م��ن الزم��ن مل يفل��ت 
لين��ن م��ن النق��د واهلج��وم الالذع عل��ى موقفه م��ن اوكرانيا 
م��ن قب��ل اللص��وص ال��روس وعل��ى رأس��هم  بوت��ن الرئي��س 
الروس��ي يف بداي��ة اش��عاله احل��رب  عل��ى أوكراني��ا.
أوكراني��ا  أرض  عل��ى  الي��وم  املتحارب��ن  الطرف��ن  إن 
يكره��ون لين��ن، ولكنه��م يرفع��ون القبع��ات لزيلنس��كي، 
ألن األول ه��و النم��وذج الكش��ف ع��ن م��ا وراء ح��روب 
اللص��وص وتفويت��ه الفرص��ة عليه��م باس��تمرار خداعه��م 
جلماه��ر روس��يا والدول��ة االمربيالي��ة املتحارب��ة، بينم��ا 
الثان��ي  بق��در ه��و أي زيلنس��كي ممث��ل أحد ط��ريف اللصوص 
لتحقي��ق مصاحله��م بنف��س الق��در بالنس��بة للط��رف الثان��ي 
أي الروس��ي يس��تخدم ذريع��ة لتزيي��ف حقاني��ة احل��رب 
عل��ى أوكراني��ا. وال ش��يء خيس��ره زيلنس��كي غ��ر ش��عب 
قدم��ه مكت��وف االي��دي اىل املاكن��ة العس��كرية الروس��ية 
وقربان��ا ملص��احل النات��و، ام��ا ه��و ووزي��ر خارجيت��ه ودفاع��ه 
االس��تخباراتية  أجهزت��ه  ورئي��س  ومستش��اره   ونائب��ه 

اتص��االت  واجه��زة  ينعم��ون خبن��ادق حتميه��م  فه��م 
غربي��ة تقيه��م االغتي��االت م��ن قب��ل  الق��وات الروس��ية.
ان االنظم��ة الغربي��ة بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 
ل��ن ي��رف هل��ا جف��ن يف قت��ل آخ��ر انس��ان أوكران��ي، 
وأن العقي��دة ال��ي نش��أ عليه��ا النظ��ام الرأمسال��ي ه��و 
القت��ل واالس��تحواذ عل��ى األراض��ي دون أي وج��ه ح��ق 
و إحلاق��ات قس��رية، وأنه��ا حملظوظ��ة بظه��ور ش��خص 
مث��ل زيلنس��كي يداف��ع ع��ن مصاحله��ا وحي��ول أراضيه��ا 
اإلمربيالي��ة  م��ع  بالوكال��ة  ح��رب  س��احة  اىل  جمان��ا 
حص��ل  يانصي��ب  بطاق��ة  حب��ق  انه��ا   . الروس��ية 
عليه��ا الغ��رب بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة.
 م��ا نري��د أن نقول��ه إن اإلنس��ان ه��و أغل��ى رأمس��ال 
كم��ا علمن��ا مارك��س وجس��ده لين��ن بش��كل عمل��ي، 
يف ح��ن أن اإلنس��ان يف مفه��وم الربجوازي��ة ه��و اداة 
مصاحله��ا. ومحاي��ة  لتحقي��ق  قربان��ا  ب��ه  للتضحي��ة 

 
 

املش��رتك! املص��ر  وذات  التحرري��ة  اجلماه��ر  أيته��ا 
وتفرقتن��ا  تعريفن��ا  اىل  يس��عون  وحكامه��ا  الربجوازي��ة  إذا 
يف املنطق��ة بالقومي��ة واالثني��ة واللغ��ة والثقاف��ة؛ وإذا س��عت 
بينن��ا حن��ن مجاه��ر ه��ذه  اىل أن تض��ع وترس��م ح��دوداً 
املنطق��ة؛ وحت��ى أن تضعن��ا جناب��ه بعضن��ا البع��ض، بي��د 
إنن��ا حن��ن العم��ال واجلماه��ر التحرري��ة يف أي م��كان م��ن 
الع��امل جيمعن��ا مص��راً ومص��احل مش��رتكة. باإلضاف��ة اىل املس��ار 
التارخي��ي، إن ه��ذا املص��ر املش��رتك الي��وم ق��د اتس��م، يف 
العق��د األخ��ر، مبعن��ى عمل��ي وواض��ح وال ميك��ن إن��كاره.
فف��ي العق��ود األخ��رة، كان الش��رق األوس��ط، وباألخ��ص 
بل��دان الع��راق، لبن��ان وافغانس��تان حم��ل صراع��ات وح��روب 
الق��وى العاملي��ة العظم��ى واحلكوم��ات الرجعي��ة واجلماع��ات 
القومي��ة والديني��ة واإلرهابي��ة مث��ل طالب��ان، ح��زب اهلل، 
احلش��د الش��عي وفروعه��م.  فالش��رق األوس��ط ل��دى اهليئ��ات 
احلاكم��ة يف امري��كا والبل��دان الغربي��ة وكذل��ك ل��دى الرجعي��ة 
اإلقليمي��ة مث��ل اي��ران، الس��عودية، اإلم��ارات، افغانس��تان، 
تركي��ة و... غره��ا ميدان��اً للمنافس��ة واألالعي��ب، العنجهي��ة، 
واإلب��ادة اجلماعي��ة وجتري��ب واختب��ار األس��لحة املدم��رة.
يف افغانس��تان، أوص��دت اربع��ة عق��ود م��ن احل��رب وم��ن تالعب 
الق��وى ب��ن الق��وى العاملي��ة وحلفائه��م اإلقليمين يف ه��ذا البلد، 
وم��ن احل��روب واملنافس��ة، الب��اب أم��ام أي ش��كل م��ن أش��كال 
تق��دم احل��ركات اجلماهري��ة. وأحال��ت عملياً مص��ر اجلماهر، 
وباألخ��ص النس��اء يف ه��ذا البلد، بصورة تراجيدية اىل منافس��ات 
يف ه��ذه الباح��ة اخللفي��ة الباقي��ة م��ن احل��رب الب��اردة.  بش��كٍل 
حبي��ث إن م��ا جي��ري يف افغانس��تان بوصف��ه جوه��ر وعص��ارة 
البش��رية.  ص��در  عل��ى  جامث��ة  رأمسالي��ة حبت��ة  رجعي��ة 
وبع��د جرائمه��م غ��ر احمل��دودة يف افغانس��تان، وم��ع تش��كيل 
حكوم��ات فسيفس��ائية واإلتي��ان حبكوم��ة كارزاي  والق��وى 
الرجعي��ة األخ��رى لتحك��م جمتم��ع افغانس��تان املدم��ر، س��ّلمت 

احلكوم��ات املختلف��ة يف امري��كا وحلفائه��ا، ومبس��اومة ق��ذرة 
ومعادي��ة للبش��ر، اجملتم��ع تس��ليم ي��د لتي��ار ظالم��ي، طالب��ان، 
صنيعته��ا. إن ه��ذه العملي��ة املرعب��ة واملدم��رة ال��ي ج��رت لعقود 
خملف��ة م��ن افغانس��تان جهنم��اً غ��ر قاب��ل للحي��اة مكانه��ا. 
يف لبن��ان، ويف س��ياق وخض��م س��يناريو »ش��رق أوس��ط قوم��ي-
دي��ي«، فرض��ت الق��وى العاملي��ة حكوم��ة فسيفس��ائية وفاس��دة 
مكون��ة م��ن اكث��ر الق��وى الديني��ة رجعي��ة عل��ى اجملتم��ع 
لعق��ود. حت��ول لبن��ان عملي��اً اىل مي��دان ألالعي��ب ال��دول والقوى 
واجلماع��ات اإلرهابي��ة والرجعي��ة أمث��ال ح��زب اهلل واجلماعات 
املتعصب��ة اليميني��ة املس��يحية ال��ي ج��ّرت اجملتم��ع اىل الدم��ار 
باس��م الدف��اع ع��ن »ش��يعة«، »س��نة« او »مس��يح« اجملتم��ع. 
كان��ت ال��دول والق��وى عام��اًل أساس��ياً يف جل��ب انع��دام االم��ان 
للمجتم��ع، التالع��ب حبي��اة اجلماه��ر يف لبن��ان ورك��ن أساس��ي 
يف احل��روب األهلي��ة واالره��اب واالغتي��االت يف ه��ذا البل��د.
يف الع��راق، أدت ح��رب امري��كا وحلفائه��ا الغربي��ن عل��ى ه��ذا 
البل��د اىل دم��ار البني��ة التحتي��ة االقتصادية وعملي��ة قتل مجاعية 
ودم��ار  حي��اة عش��رات املالي��ن؛ ورم��ت مص��ر ه��ذا البل��د بي��د 
اق��وام وأدي��ان وعش��ائر وقبائ��ل رجعي��ة ش��يعية وس��نية وكردية. 
وبتقس��يم الس��لطة وف��ق ه��ذه التصنيف��ات املتهافت��ة، فرض��ت 
الصراع��ات القومية-الديني��ة والفق��ر واجل��وع والدم��ار والتش��رد 
وانع��دام احلق��وق الس��افر عل��ى جمتم��ع الع��راق املتم��دن. كان��ت 
امري��كا وحلفائه��ا، اخلاس��رين يف ح��رب اخللي��ج عل��ى حس��اب 
خ��راب ودم��ار اجملتم��ع وت��ركا حمل��ه »مس��تنقع« باس��م العراق. 
بي��د أن »املنتصري��ن« يف دم��ار الع��راق ه��م الرجعي��ة اإلس��المية 
احلاكم��ة يف اي��ران والق��وى القومية وكل الزمر القومي��ة والدينية. 
بي��د أن ه��ذه أح��د أوج��ه احلقيق��ة. إذ ان الوج��ه اآلخ��ر لذل��ك 
الع��امل  ال��ذي ميت��د م��ن لبن��ان والع��راق وافغانس��تان وص��واًل اىل 
امري��كا واوروب��ا واس��يا وغره��ا... ق��د اطل��ق من��ذ زم��ن أم��ر 
»كف��ى يع��ي كف��ى«.  وبوج��ه ه��ذا التوح��ش والقس��ر والقت��ل 

اجلماع��ي والدم��ار جملتمع��ات الع��راق ولبن��ان وافغانس��تان، 
يش��هد الع��امل مقاوم��ة واحتج��اج وهب��ات للجماه��ر احملروم��ة 
األخ��رى.  البل��دان  وعش��رات  وجمتمعاتك��م  جمتمعاتن��ا  يف 
القومي��ة  الرجعي��ة  ض��د  مش��رتك  نض��ال  الي��وم  وجي��ري 
والديني��ة، م��ن أج��ل جمتم��ع علمان��ي، ح��ر ومتس��اوي، 
م��ن اج��ل املعيش��ة والكرام��ة اإلنس��انية، إنه��اء التميي��ز 
والفس��اد وم��ن أج��ل ش��رق أوس��ط غ��ر قوم��ي وغ��ر دي��ي.
إن االحتجاج��ات اجلماهري��ة والتظاه��رات االجتماعية العظيمة 
يف امل��دن الكب��رة والصغ��رة يف الع��راق، لبن��ان، افغانس��تان 
واي��ران واملناهض��ة للحكوم��ات الرجعي��ة والفاس��دة، وض��د الزمر 
القومي��ة والديني��ة ه��ي زاوي��ة فق��ط م��ن ه��ذا النض��ال املش��رتك. 
احتجاج��ات اجتماعي��ة حل��ت يف املي��دان ال بوج��ه الق��وى 
الرجعي��ة فحس��ب، ب��ل ض��د الك��ره القوم��ي، االث��ي والدي��ي 
ال��ذي تبث��ه الق��وى القومي��ة والديني��ة؛ احتجاج��ات حل��ت 
إلع��الء راي��ة املص��ر املش��رتك ملالي��ن الن��اس يف ه��ذه املنطق��ة. 
إن مس��اعي  الق��وى العاملي��ة واحلكوم��ات الرجعي��ة يف املنطق��ة، 
م��ن اي��ران اىل الس��عودية واس��رائيل يف اس��تغالل مصائ��ب 
اجلماه��ر لتق��ّوي نفس��ها والزم��ر صنيعته��ا. وعل��ى الرغ��م م��ن 
تنظي��م الزم��ر القومي��ة والديني��ة والدف��ع باحل��روب والدم��ار 
وف��رض انع��دام األم��ان عل��ى اجملتم��ع، إال إنه��ا مل تتمك��ن 
م��ن تلوي��ث ه��ذه الوح��دة وه��ذا التضام��ن والنض��ال املش��رتك.
أم��ا م��ن زاويتن��ا، حن��ن العم��ال واجلماه��ر التحرري��ة يف 
ه��ذه البل��دان، إن كل ه��ذه الق��وى، م��ن امري��كا وصنيعته��ا 
م��ن الزم��ر وحلفائه��ا االقليمي��ن مث��ل اس��رائيل إىل إس��رائيل 
وصنيعته��ا م��ن الزم��ر اإلرهابي��ة وغره��ا ه��ي ص��ف م��ن 
الرجعي��ة ال��ي ص��ادرت رفاهن��ا وأمانن��ا وحريتن��ا. رجعي��ة 
تع��د أول عائ��ق أم��ام نيلن��ا الرف��اه واملس��اواة وحي��اة س��عيدة. 
إن حزبن��ا والعم��ال واجلماه��ر التحرري��ة يف اي��ران تصدين��ا يف 
نضالن��ا م��ن أج��ل اخل��الص م��ن قبض��ة اجلمهوري��ة اإلس��المية 

ــي  ــزب الحكمت ــر للح ــر العاش ــاغ المؤتم ب
)الخــط الرســمي( للجماهيــر التحرريــة في 

لبنــان، والعــراق وافغانســتان.

كيــف تقــع الجماهيــر فــي شــرك خــداع حــروب ال ناقــة 
لهــم فيهــا وال جمــل!

لينين يطل برأسه من جديد.
ل د عا مسري
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جملم��ل السياس��ات الرجعي��ة للجمهوري��ة اإلس��المية بتعمي��ق 
الكراهي��ة القومي��ة والديني��ة، وباس��تغالل انع��دام حق��وق الالجئن 
االفغ��ان وإرس��اهلم حلروبه��ا. وقفن��ا جب��وار اجلماه��ر والطبق��ة 
العامل��ة يف الع��راق، وس��عينا لتقويته��ا بالض��د م��ن الزم��ر ال��ي هي 
صنيع��ة اجلمهوري��ة اإلس��المية وتدخ��ل تركي��ا وامري��كا والق��وى 
اإلقليمي��ة. وقفن��ا جن��ب جلن��ب ضحاي��ا جرائ��م امري��كا وحلفائها 
يف افغانس��تان، جن��ب اىل جن��ب مالي��ن املهاجري��ن االفغ��ان يف 
اي��ران وبالض��د م��ن التميي��ز ضده��م. وتش��عر حرك��ة مس��اواة امل��رأة 
يف إي��ران والفتي��ات الش��ابات يف أفغانس��تان املناهض��ات للتي��ار 
الدي��ي واإلرهاب��ي، طالب��ان، ض��د امل��رأة بإحس��اس باملص��ر 
املش��رتك واهل��م املش��رتك.  احلرك��ة الداعي��ة ملس��اواة امل��رأة يف 
اي��ران وافغانس��تان هم��ا حرك��ة واح��دة وم��ن اج��ل ه��دف واح��د، 
أي املس��اواة التام��ة للم��رأة والرج��ل ونب��ذ قوان��ن الش��ريعة 
االس��المية والرجعي��ة املناهض��ة للم��رأة. باإلضاف��ة اىل احتجاجات 
اجلماه��ر الكادح��ة م��ن أج��ل الرف��اه واحلري��ة، ف��إن احتج��اج 
الش��باب م��ن لبن��ان اىل الع��راق واي��ران م��ن أج��ل جمتم��ع  

إنس��اني ومتس��او َهمَّ��َش احل��دود القومي��ة، األثني��ة والرجعي��ة. 
إنن��ا ومجاه��ر الع��امل مسعن��ا ب��الغ التضام��ن واملص��ر املش��رتك 
جلماه��ر لبن��ان م��ع كادح��ي وحمروم��ي املنطق��ة يف النش��يد 
الث��وري للتظاه��رات العظيم��ة يف ب��روت، ومسعن��ا )»م��ن لبن��ان 
اىل إي��ران، م��ن لبن��ان اىل الع��راق ث��ورة واح��دة ض��د اللص��وص« 
و«الث��ورة يف كل البل��دان«(، ونعل��ن إنن��ا ج��زء م��ن ه��ذا النض��ال 
املش��رتك للعم��ال والكادح��ن واحل��ركات االجتماعي��ة للمنطق��ة! 
��ِهل تقدم��اً آخ��رَا، وجيع��ل  إنن��ا نق��ر حبقيق��ة إن اي تق��دم ُيسَّ
انتص��ار أي ص��ف حت��رري وداع��ي للمس��اواة واحلرك��ة الداعي��ة 
لش��رق اوس��ط غ��ر قوم��ي وغ��ر دي��ي، مرف��ه وح��ر ومتس��اٍو 
العمالي��ة  انتص��ار احلرك��ة  إن  الطبيع��ي  م��ن  ممكن��اً.  أم��راً 
واجلماه��ر احملروم��ة والتحرري��ة يف إي��ران عل��ى اجلمهوري��ة 
اإلس��المية وم��ن أج��ل اإلطاح��ة به��ا، س��يكون ل��ه، دون 
ش��ك، تأث��را عميق��اً عل��ى نضالك��م، ويس��حب البس��اط م��ن 
حت��ت أق��دام الرجعي��ة يف بلدانك��م. ويف املقاب��ل، إن حرك��ة 
اخل��الص م��ن طالب��ان يف افغانس��تان واخل��الص م��ن الفق��ر 

��ِهل نضالن��ا  والرجعي��ة القومي��ة والديني��ة يف لبن��ان والع��راق، ُيسَّ
تقدمن��ا.  طري��ق  ويعب��د  احلاكم��ة  الرجعي��ة  ض��د  إي��ران  يف 
وببعث��ه التحي��ات لك��م أيه��ا العم��ال واجلماه��ر التحرري��ة، 
يعل��ن املؤمت��ر العاش��ر للح��زب احلكم��ي )اخل��ط الرمس��ي( 
انتص��ار  أج��ل  م��ن  وإمكانيات��ه  ق��واه  كام��ل  يوظ��ف  إن��ه 
الطبق��ة العامل��ة واجلماه��ر التحرري��ة يف افغانس��تان، لبن��ان، 
القومي��ة  والزم��ر  الرجعي��ن  احل��كام  وض��د  واي��ران  الع��راق 
والديني��ة، ض��د الفق��ر واملصائ��ب ال��ي أنزلوه��ا عل��ى رؤوس 
املعاص��ر. باإلنس��ان  تلي��ق  حي��اة  أج��ل  وم��ن  اجلماه��ر 

 
ع��اش التضام��ن النضال��ي للطبق��ة العامل��ة واجلماه��ر التحرري��ة 

واملس��اواتية للمنطق��ة!
عاشت احلرية واملساواة!

 
احلزب احلكمي )اخلط الرمسي(

آذار 2022

ــط  ــي )الخ ــزب الحكمت ــر للح ــر العاش ــاغ المؤتم ب
لبنــان،  فــي  التحرريــة  للجماهيــر  الرســمي( 

وافغانســتان. والعــراق 

إن بوس��ع نتائ��ج ه��ذه 
املرحل��ة اجلدي��دة م��ن 
تك��ون  أن  العس��كرتاريا 
أكث��ر كارثي��ة مم��ا تك��ون 
فق��ط مجاه��ر اوكراني��ا 
ضحي��ة هل��ا. باإلضاف��ة 
القت��ل  جوان��ب  اىل 
والدم��ار املرافق��ة هل��ذه 
األزم��ة، فأنه��ا أرضي��ة 
لتنام��ي النزع��ة القومي��ة 
والعنصري��ة وتصاع��د العديد م��ن التيارات واجلماع��ات اليمينية 
والعنصري��ة والفاش��ية والعرقي��ة وجمابه��ة الغ��رب والش��رق.
ام��ا فيم��ا خيص س��بيل احلل، فليس مثة س��بيل حقيقي س��وى 
الث��ورة العمالي��ة م��ن أج��ل اإلطاح��ة مبجم��ل النظ��ام الرأمسالي 
حبرب��ه ونزعته العس��كرتارية وبس��الحه الن��ووي، بأمثال بوتن 
وباي��دن وماك��رون. إن الس��بيل الواقع��ي ه��و دخ��ول الطبق��ة 
العامل��ة واجلماه��ر التحرري��ة املي��دان ملتف��ة ح��ول راي��ة واف��ق 
االش��رتاكية الس��تئصال الرأمسالي��ة وجمم��ل مصائبه��ا وإرس��اء 
جمتم��ع اش��رتاكي خ��اٍل م��ن احل��رب والس��الح والعس��كرتارية 
وتل��ك الرببري��ة ال��ي تض��ع الع��امل أمام خماط��ر الدم��ار والفناء. 
إن الرأمسالي��ة فع��اًل خط��ر عل��ى بقاء اجملتمع البش��ري نفس��ه.
فيم��ا خي��ص »مالعم��ل؟!« وم��ا م��ن الض��روري القي��ام ب��ه كعمل 
ف��وري، كال! لي��س ش��عار »ينبغ��ي إيق��اف احل��رب« بش��عار 
فع��ال ومؤث��ر وي��رد عل��ى احلال��ة. كما إن��ه ليس بش��عار صحيح 
وطليع��ي. إن ه��ذه احل��رب ه��ي ج��زء م��ن ص��راع أكرب وأوس��ع. 
ينبغ��ي عل��ى الطبق��ة العامل��ة واجلماه��ر التحرري��ة ان تق��ف 
وته��ب للمي��دان ض��د جمم��ل ه��ذا الص��راع الرجع��ي وجمم��ل 
أط��راف احل��رب. »ينبغ��ي إيق��اف احل��رب« لوح��ده يع��ي 
الوق��وف ض��د اهلجم��ة  وعم��ل روس��يا، وُيس��تنتج من��ه ذل��ك. 

ولك��ن، وم��اذا ع��ن النات��و وأمري��كا واخلط��ط واملمارس��ات القذرة 
للعس��كرتاريا والنزع��ة التوس��عية؟! وم��اذا ع��ن دور زلنس��كي 
ونظام��ه الل��ذان حت��وال اىل أداة وُمس��ّر لسياس��ات وخط��ط الناتو 
وامري��كا؟ وعلي��ه، حت��ى زلنس��كي ونظام��ه الل��ذان يس��تعرضان 
بطوالتهم��ا عل��ى حس��اب دم��اء ش��باب اوكراني��ا ومجاهرها هم 
مدان��ان وجمرم��ان وذل��ك لتحوهل��م اىل حلق��ة بيد النات��و وجعل 
اوكراني��ا مي��دان ح��رب ل��كال ط��ريف جبه��ة رجعي��ة وتوس��عية. 
وهل��ذا ف��ان ش��عار »ينبغ��ي إيق��اف احل��رب« لوح��ده مين��ح 
حقاني��ة للنات��و، حقاني��ة النضم��ام اوكراني��ا للنات��و.  وهل��ذا، 
فبنف��س الق��در ال��ذي في��ه هجم��ة روس��يا غ��ر عادل��ة ومدان��ة، 
ف��إن النزع��ة التوس��عية للنات��و غ��ر عادل��ة ومدان��ة، وبالق��در 
ذات��ه انضم��ام اوكراني��ا للنات��و غ��ر ع��ادل وم��دان. وعلي��ه، 
ف��إن هب��ة وحض��ور الطبق��ة العامل��ة واجلماه��ر التحرري��ة 
للع��امل للمي��دان ينبغ��ي ان يك��ون ض��د كل أط��راف احل��رب 
والقت��ل والعس��كرتاريا والس��باق التس��ليحي ال��ذي أقامت��ه 
ال��دول العظم��ى. م��ن الض��روري ان تتح��ول الش��وارع يف احن��اء 
الع��امل اىل مي��دان لرف��ع الص��وت ب���«ال« للح��رب والعس��كرتاريا 
واس��تعراض ق��وة كب��رة حلرك��ة عاملي��ة مناهض��ة للح��رب 
والعس��كرتاريا والنزع��ة التوس��عية جلمي��ع أطراف ه��ذا الصراع. 
بوس��ع احلض��ور املليون��ي للطبق��ة العامل��ة واجلماه��ر التحررية 
واملدني��ة ض��د احل��رب والغطرس��ة والس��باق التس��ليحي بوج��ه 
جمم��ل أقط��اب وأط��راف ه��ذه احل��رب والصراع الرجع��ي، فقط 
ان يكب��ل اي��ادي ه��ذه الغطرس��ة واالج��رام، وأن يض��ع ح��داً 
للرببري��ة وجرائمه��م ال��ي حت��ل اآلن عل��ى مجاه��ر اوكراني��ا، 
وال��ي س��تتخطى عواقبه��ا ح��دود اوكراني��ا إذا مل ُتلج��م، ب��ل 
وحت��ل حت��ى عواقبه��ا بش��كل آخ��ر عل��ى مجاه��ر الع��امل 
كل��ه. إن دور العم��ال واجلماه��ر الكادح��ة يف روس��يا واوكراني��ا 
ض��د ح��رب وعس��كرتارية الق��وى االمربيالي��ة ل��ه تأث��ر كب��ر 
دون ش��ك لتبي��ان إن مجاه��ر هات��ن البلدي��ن تص��دح بص��وت 

واح��د وترتب��ط مبص��ر مش��رتك ولي��س بينه��ا اي مش��كلة او 
ع��داء. بالضب��ط عل��ى النقي��ض م��ن نظام��ي ذل��ك البل��دان 
الل��ذان أصطف��ا بوج��ه بعضهم��ا يف جبه��ي قطب��ن رجعي��ن. 
إن فص��ل الطبق��ة العامل��ة واجلماه��ر التحرري��ة يف كال البلدي��ن 
لصفوفه��م ع��ن النظام��ن احلاكم��ن يف البلدين بوس��عه ان يكون 
مس��تهل حض��ور الطبق��ة العامل��ة واجلماه��ر يف اورب��ا والع��امل 
كل��ه للج��م العس��كرتاريا وس��باق التس��لح واحل��رب والدم��ار.
فيم��ا خي��ص »مالعم��ل؟!« أيض��ًا، وبغ��ض النظ��ر عّما هو س��بب 
ان��دالع احل��رب وم��ن ه��م أطرافه��ا، وباإلضاف��ة اىل اهلت��اف 
العال��ي ب���«ال« للح��رب والعس��كرتارية، ينبغ��ي، وب��دون قي��د 
او ش��رط، إدان��ة اهلج��وم املس��لح عل��ى املدني��ن وتدم��ر البني��ة 
التحتي��ة االقتصادي��ة واخلدم��ات ومن��ازل الن��اس. ينبغ��ي إدانة 
وفض��ح جع��ل املدني��ن دروع��اً بش��رية.  كم��ا ينبغ��ي إدان��ة 
اهلجم��ة عل��ى التظاه��رات واالحتجاج��ات املناهض��ة للح��رب 
والعس��كرتاريا. لي��س هن��اك أي تربي��ر مقب��ول لف��رض احلص��ار 
االقتص��ادي عل��ى مجاه��ر العم��ال والكادح��ن وجتويعه��م، 
وه��و أم��ر ينبغ��ي إدانت��ه. ينبغ��ي فض��ح وإدان��ة كل أش��كال 
النزع��ة العنصري��ة وص��دام اجلماه��ر املنتمي��ة لألم��م واألع��راق 
والبل��دان املختلف��ة. ينبغ��ي اإلع��الء م��ن الوح��دة واالحت��اد 
واملص��ر املش��رتك بوج��ه النزع��ة العنصري��ة واألثني��ة والقومي��ة 
و.... اخل. للطبق��ة العامل��ة والش��يوعية دور ومهم��ة طليعي��ة 
للج��م ذل��ك املس��ار وحض��ور حرك��ة عاملي��ة واممي��ة م��ن أج��ل 
إدان��ة جمم��ل خط��ط وخط��وات مجي��ع األقط��اب والق��وى 
الداعي��ة للح��رب وتكبي��ل اياديه��م يف احل��رب والنزع��ة 
التوس��عية والس��باق التس��ليحي والعسكرتارية الي ش��رعوا بها.                               

 
 

بصدد حملة روسيا العسكرية على أوكرانيا.
)ريبــوار أحمــد فــي مقابلــة مــع جريــدة أكتوبــر- 
العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  بلســان  الناطقــة 

) ني ســتا د لكر ا
الجزء الثالث واألخير.


